ШАНОВНИЙ АБІТУРІЄНТ!
Обирай фах інженера-механіка
за спеціальністю
131 – Прикладна механіка.
Випускники нашої кафедри — інженери широкого
профілю — потрібні на підприємствах різних форм
власності та господарювання; вони працюють на
посадах інженера-дослідника, конструктора,
технолога,
майстра,
начальника
цеху,
директора, викладачами вузів та коледжів.

Гідравлічний координатно-пробивний прес з ЧПК

Випускники кафедри отримують диплом одночасно
за двома професіями: першою — з процесів та
машин обробки металів тиском, другою — з обробки
металів за спецтехнологіями, що викликано
практичною доцільністю та відповідає вимогам
сучасного машинобудівного виробництва.
Обробка металів тиском (ОМТ). В цілому
близько 70 % деталей машинобудування
виготовляють методами ОМТ і вони не підлягають
подальшій обробці. Без ОМТ сьогодні неможливим є:
виробництво автомобілів, електровозів, космічних
ракет, озброєння, комп’ютерів, телевізорів,
холодильників, годинників, медичного обладнання,
посуду, прикрас, медалей, монет тощо.

Гнучкі інтегровані системи на базі лазерного
різання та координатно-револьверного
пробивання в автоматизованому виробництві

Обробка металів за спецтехнологіями (СТ) —
це сукупність процесів фізико-технічної обробки
металів,
таких
як
лазерна,
плазмова,
електроерозійна обробка тощо, які відрізняються
високою економічною ефективністю і тому
отримують все більш широке застосування.
Випускники кафедри обробки металів тиском та
спецтехнологій такого профілю є єдиними в
Україні, тож робота знайдеться ДЛЯ КОЖНОГО!
При кафедрі діє аспірантура, випускники якої
мають можливість захисту дисертації на здобуття
наукового ступеню доктора філософії.

Електроіскрова обробка

ЗРОБИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР!
Вступай до Центральноукраїнського
національного технічного університету
за спеціальністю
131 – Прикладна механіка!
Центральноукраїнський національний технічний
університет — потужний технічний вищий
навчальний
заклад,
що
підпорядкований
Міністерству освіти і науки України, і який
забезпечує потреби роботодавців центрального
регіону України у кваліфікованому персоналі.
Наш університет — єдиний в регіоні, що має
статус національного і є кращим вищим
навчальним
закладом
Кіровоградщини
за
результатами незалежного рейтингу ЮНЕСКО.
Студенти з інших міст України та іноземці
забезпечуються проживанням у гуртожитку.
Навчальний
заклад,
студмістечко,
їдальня,
спортивні тренувальні майданчики — все це
розміщено на території університету.
ЦНТУ — це потужний центр студентського спорту,
є активні футбольна, баскетбольна і бейсбольна
команди, студенти університету беруть участь у
спортивних
змаганнях
всеукраїнського
та
міжнародного рівнів. Університет стимулює
розвиток
студентської
самодіяльності.
Найкращі вечірки, дискотеки, КВК, конкурси краси
— це теж у нас. ЦНТУ — це найгарніша територія
міста, зелена, екологічно чиста припаркова зона,
неповторний квітковий дизайн.
Навчання
проводять
досвідчені
викладачі,
гарантується високий рівень підготовки майбутніх
фахівців, які здатні впевнено реалізувати свої
знання та навички, працюючи в конструкторських
бюро,
науково-дослідницьких
інститутах
та
інформаційних і сервісних центрах підприємств.

На навчання в ЦНТУ приймаються особи, які
отримали повну середню освіту, або здобули
освітньо-кваліфікаційний
рівень
„молодший
спеціаліст”. Випускники коледжів і технікумів
мають можливість продовжувати навчання в
ЦНТУ з другого та третього курсів.
Перелік документів для вступу
1. Сертифікати ЗНО для вступу на базі повної
середньої освіти: українська мова, математика та
(на вибір) історія України, або іноземна мова, або
біологія, або географія, або фізика, або хімія.
2. Сертифікати ЗНО для вступу на базі освітнього
рівня „молодший спеціаліст” з української мови та
математики.
3. Заява для вступу.
4. Атестат про повну середню освіту і додаток до
нього, або Диплом молодшого спеціаліста і
додаток до нього.
5. Медична довідка за формою 086-O.
6. Шість кольорових фотографій розміром 3×4.
7. Копія довідки податкового органу про присвоєння
ідентифікаційного номера фізичної особи-платника
податку.
При собі мати оригінал і копію паспорта,
військовий квиток (посвідчення про приписку до
призивної дільниці).
Контакти

3D плазмове різання

Комплекс лазерного різання

25006, м. Кропивницький, пр. Університетський, 8
Кафедра обробки металів тиском та
спецтехнологій, аудиторія 112
Телефон: 0522-390429

omtst.kntu@gmail.com
http://omtst.kntu.kr.ua
Комплекс плазмового різання

